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Fuxia 

Fuchsia magellanica (lila/vörös) 

 

Fuxia virágesszencia 

Rejtett, elfojtott érzelmeink megértése 

 

A fukszia virágesszencia egyfajta lelki és érzelmi katarzist, megtisztulás – élményt 

segít elő, a régmúlt elfojtott sebeinek sérüléseinek tudatosításával.  

Azokhoz szól, akik a düh, bánat, szomorúság erős érzéseit elnyomják magukban, és 

képtelenek mély, és autentikus érzelmek kifejezésére. Ezek olyan emberek, akik 

gyakran hamis érzelmi reakciókat produkálnak, vagy érzelmi túltelítettséggel 

reagálnak, vagy többé – kevésbé jelentős pszichoszomatikus tüneteket (migrén, 

gyomorfájás, stb.) mutatnak. 

Általában ez az érzelmi elfojtás a gyermekkorban gyökerezik, a szülőkkel való 

konfliktustól való félelemből eredeztethető, vagy az ahhoz kapcsolódó érzelmi 

fájdalom elutasítása miatt keletkezhetett. 

Ez az érzés újra aktiválódik minden olyan esetben, amikor a későbbiekben lejátszódó 

történések hasonló érzelmi töltettel járnak, és ez közvetve kiegyensúlyozatlan 



érzelmi életet okoz, és erőteljes pszichoszomatikus tünetek megjelenését 

eredményezheti. 

Richard Katz (The Flowers Essence Journal 1980/3) a következőket írja a fukszia 

virágesszenciáról:   

„A fukszia viktoriánus kor alatti népszerűségének ténye rávilágít arra az érzelmi 

elfojtásra irányuló hatására, amelyet az esszencia kifejt. Ebben az időszakban csak 

nehezen lehetett a szexualitásnak és a dühnek nyíltan „hangot adni”. A libidót, a 

szexuális energiát gyakran a társadalom által jobban elfogadható olyan 

magatartásokon keresztül szublimálták, mint az ájulás, vagy a hisztéria. (A freudi 

pszichológia és a viktoriánus éra terméke)” 

 

A fukszia virágesszencia nem a fájdalmas tünetek kezelésére javallott. Ez egy 

olyan katalizátor, amelynek feladata a fájdalom és a feszültség érzelmi forrásainak 

felszínre hozása, megértése, és feldolgozása.  

Az egyén, aki a fukszia virágesszenciához folyamodik, a saját maga megértését, és 

felvállalását megcélzó folyamat részesévé válik.  

El kell fogadni a fájdalom kihívását annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozottabb, 

és harmonikusabb életet élhessen.  

A fukszia virágesszenciát azok számára is ajánljuk, akik elfojtják szexuális vágyaikat, 

impulzusaikat. Segít saját szexualitásunk felismerésében és elfogadásában. 
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Fügefa 

Ficus carica (zöld) 

 

 
 

Fügefa virágesszencia 

Önkontroll, világos gondolkodás 

 

A fügefa igen érdekes jellegzetes tulajdonságokkal rendelkezik. A fa termékenysége 

egy rovarral – ami a méhekkel és darazsakkal rokon -, a fügedarázzsal való 

együttműködésétől függ. A fügedarázs a fügefa gyümölcsérlelésének időszakán kívül 

nem lépes szaporodásra.  

A termékenységet, és szaporodóképességet szimbolizáló füge egy olyan rovarral 

való szoros együttműködés eredménye, amelynek életciklusa a növényéhez 

alkalmazkodik. A fügefa és a rovar olyan szimbiózisban élnek, amelytől saját létük és 

fennmaradásuk függ. 



Ha van a kertedben fügefa, vagy bokor, akkor biztosan most arra gondolsz, hogy 

sosem láttuk még a füge virágját. Talán Te sem ismered ezt a rendkívül érdekes 

folyamatot. Újra el kell csodálkoznunk a Természet találékonyságán. 

Még mielőtt megérne, és fogyasztható lenne a füge, először egy belülről szőrökkel 

„kitapétázott” kis edénykéhez hasonlít, amelyen egy parányi kis nyílás található. 

 

 

 

Ennek belsejében találhatók a hím és nős virágok, amelyek egyesülése lehetetlen, 

mivel nem egy időben virágoznak. Szükséges, hogy a női virágokat beporzó virágpor 

máshonnan érkezzen.  

A pollent szállító fügedarázs nőstényt erőteljes szaporodási ösztön hajtja, belemászik 

a fügébe, és a nős virágokban teszi le a petéit, a virág magrügyének közelében, 

amelyből a későbbiekben a lárvát tartalmazó gubacs lesz.  

Ezekből először hím rovarok kelnek ki, amelyek – mondhatnánk, hogy vérfertőző 

módon – megtermékenyítik a még a gubacsokban tartózkodó nőstényeket. Ezek 

kirepülnek a külvilágba, magukkal hordozva annak a fügének a virágporát, amelyből 

kiszabadultak, és egy másik fügét keresnek, hogy szaporodhassanak, amivel máris 

elvégzik a beporzást. Miután a rovar segítségével megtörténik a beporzás, a 

gyümölcstest körte alakúra dagad, és fogyaszthatóvá válik.  

 

A kis kitérő után nézzük a fügefa virágesszenciát! 



A fügefa virágesszencia elősegíti a fogantatás tudatos kontrollját, és a 

termékenységre hat. Ez a tulajdonság közvetlenül kapcsolódik a füge fent említett 

jellegzetességéhez. Fejleszti az elmének a szaporodással kapcsolatos élettani 

folyamatokra gyakorolt kontrollját.  

Gurudas kutatásai szerint (Elixirs Floraux et Médecine Vibratoire /Virágesszenciák és 

a rezgések gyógymódja) a füge virágesszencia lehetővé teszi, hogy közvetlen fizikai 

kontrollt gyakorolhassunk testünk autonóm folyamataira. 

Azt tanácsolja, hogy az esszenciát vizualizációs, meditációs, biofeedback 

technikákkal (visszacsatolás, visszajelzés arról, hogy testünk hogyan működik) 

kiegészítve alkalmazzuk a termékenység elősegítése érdekében. 

Emlékszel, az önismereti tréningen részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a tudatos, 

és aktív gondolaterő (akár mantrák, imádságok formájában is) bizonyos esetekben 

és körülmények között képes arra, hogy változtasson belső élettani folyamatainkon. 

Bizonyos technikák, mint a biofeedback, arra tanítanak minket, hogy megtanuljuk 

elménket arra használni, hogy ezeket a belső folyamatokat befolyásolni tudjuk (pld. 

lelassítani a szívverést, csökkenteni a vérnyomást, stb.), és legyőzzük a stressz 

káros hatását. 

A fügefa virágesszencia megerősíti az elmének a fizikai testre gyakorolt 

hatását. 

A fügefa virágesszenciát szintén ajánljuk rendezett, pedáns, aggodalmaskodó 

jellemeknek, olyan embereknek, akik mindent irányítani, kontrollálni akarnak az 

életükben, mert csak így érzik jól magukat. Mivel egyfajta tökéletesség elérésére 

irányuló ideát kergetnek, igen merev szabályokat követnek, amelyeken semmiért a 

világon nem változtatnának. 

Ez a tulajdonságuk azonban megakadályozza, hogy fejlődjenek, kinyíljanak a világra, 

és másokra. Tiltó magatartások börtönébe zárva, általában önbizalomhiányukat, és 

néha a magukról alkotott szegényes, negatív képüket próbálják meg a szigorúság, és 

rugalmatlanság álarca mögé rejteni. 

A fügéhez kapcsolható jellem mindent irányítani, kontrollálni akar az életében úgy, 

hogy közben másoktól nem vár el semmit.  

A „vasfű” (később erről is szó lesz) jellemű ember viszont ettől eltérően másokat is 

megpróbál meggyőzni. 

A „bükkfa” jellemű embertől eltérően, aki másokkal szigorú és kevéssé toleráns, a 

„füge” típus saját magával szemben kritikus. 

A fügefa virágesszencia elősegíti a változást, mivel megkönnyíti a tudattalanban 

felhalmozódott félelmek és blokkolódások, zárlatok felszabadítását. 



Ez az esszencia mind a rejtett, mind a tudatos félelmeinkre egyaránt kedvezően hat. 

Fejleszti, elősegíti a vészhelyzetekben való tiszta, világos gondolkodást, és a múló 

memóriazavarok kezelésével az emlékezőtehetségre is jótékony hatással van. 

A fügefa virágesszencia egyfajta kiegyensúlyozott önkontrollt segít elő, a nyugalom, 

bizalom, nyitottság, és mentális világosság tulajdonságainak erősítésével. 

 

Fügefa kulcsszavak 
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Golgotavirág 

Passiflora incarnata 

(kék/rózsaszín) 

 

Golgotavirág virágesszencia 

Önátadás, megbocsátás 

 

A golgotavirág szimbolikája igen figyelemre méltó. A vadrózsához hasonlatosan, 

amely öt szirmával a keresztény szimbolikában Krisztus öt stigmáját (sebhelyeit) 

jelképezi, a Golgotavirág szerkezete a pentagrammán (ötágú csillagon) alapul, amely 

a mikrokozmosz, és a véges, az individuumokat jelentő világ szimbólumát képezi.  

A golgotavirág virága egyaránt szimbolizálja a hanyatlást, és a regenerálódást, a 

halált és a feltámadást. A golgotavirág megjelenésével Krisztus szenvedésének, 

passiójának állomásaira utal, aki szeretetének erejével megtisztítja az emberiség 

egoizmusát, és bűnbocsánatot, megváltást hirdet. 



Az emberek által rámért nagy szenvedések közepette megbocsátásával menti meg 

az emberiséget. Krisztus, cselekedete által az individualizált emberből egy a lélek 

világára nyitott lényt varázsol. 

A golgotavirág elnevezés (franciául passióvirág) igencsak önmagáért beszél, hiszen 

egy meglehetősen emelkedett erényt testesít meg: a részvét (franciául compassion) 

tulajdonságát hordozza magában, amely a mások szenvedéseivel való mély 

együttérzést és szolidaritást jelenti.  

A golgotavirág virágesszencia enyhíti a szív fájdalmait, segít megbocsátanunk 

másoknak és önmagunknak, felülemelkedve a bűntudat érzésén. 

Segít békébe kerülnünk azokkal, akik szenvedést okoznak számunkra, és segít 

abban, hogy megbocsássuk viselkedésüket. 

A golgotavirág arra tanít meg minket, hogy ne feltétlenül szükséges szenvedni és 

feláldozni magunkat üdvözülésünk és önmegvalósításunk érdekében. 

Ez az esszencia azoknak ajánlott, akik úgy vélik, hogy megváltásuk csak 

szenvedéseken, próbatételeken keresztül válhat lehetségessé számukra, és akik 

mártírszerepet öltve magukra, büntetik és ostorozzák magukat. 

A golgotavirág azok számára is áldásos hatású lehet, akik a spirituális út felé 

nyitottak, és akiknek nehezükre esik ezt az új dimenziót a mindennapjaikba 

beilleszteni. 

Ez az esszencia megszünteti az ilyen helyzetek során fellépő érzelmi zűrzavart, és 

kiegyensúlyozatlanságot. Enyhülést hoz szívünknek, elősegíti a feszültségek 

elengedését és felszabadítását. 

A megbocsátás és az együttérzés fejlesztésével a golgotavirág virágesszencia az 

emberi szív legfinomabb, legérzékenyebb szintjére hat. Mély spirituális hatása által 

igen értékes esszencia, főként a szív és a gégefő területén fejti ki hatását, 

felszabadítja ennek a területnek a feszültségeit. 
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A sorozat 13. részében a görögdinnye, gránátalmafa és a gyermekláncfű virágaival 

fogunk foglalkozni. 

 

Szeretettel kívánok minden jót! 

Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


